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APSTIPRINĀTS 

LA Senāta sēdē Nr.2 

           no 27.02.2018., p.3. 

    

 

Lutera Akadēmijas 
 

Studējošo pašpārvaldes nolikums 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Studējošo pašpārvalde (turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir vēlēta, neatkarīga un 

demokrātiska institūcija, kas ir izveidota Lutera Akadēmijā (turpmāk tekstā – 

Akadēmija) ar mērķi aizstāvēt studējošo tiesības un intereses. 

1.2. Pašpārvalde ir uz diviem  gadiem vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija 

studējošo tiesību un interešu pārstāvībai Akadēmijā.  

1.3. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar Nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina 

Akadēmijas Senāts. Savā darbībā Pašpārvalde ievēro Augstskolu likuma un citu 

ārējo, kā arī Akadēmijas iekšējo normatīvo aktu reglamentāciju. 

1.4. Akadēmijas vadība atbalsta un sekmē Pašpārvaldes darbību. 

1.5. Darbošanās Pašpārvaldē ir brīvprātīga. 

1.6. Pašpārvaldei var būt sava simbolika. 

1.7. Studējošo Pašpārvaldes lēmumi pēc to apstiprināšanas Akadēmijas Senātā ir obligāti 

visiem studējošajiem. 
 

 

2. Pašpārvaldes darbības mērķi un uzdevumi 

2.1. Pašpārvaldes mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses 

akadēmiskos, materiālos, kultūras un kristīgās ticības jautājumos Akadēmijā un 

citās  institūcijās. 

2.2. Pašpārvaldes uzdevumi: 

2.2.1. veidot savu organizatorisko un pārvaldes struktūru; 

2.2.2. izstrādāt savas darbības pamatvirzienus; 

2.2.3. organizēt un koordinēt studējošo ārpusnodarbību aktivitātes; 

2.2.4. izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes studiju un pētnieciskā  

procesa  uzlabošanai un sniegt priekšlikumus uzlabojumu realizēšanai; 

2.2.5. informēt studējošos par Pašpārvaldes darbību un aktivitātēm; 

2.2.6. sekmēt studējošo kristīgo dzīvesveidu un dalību Latvijas evaņģēliski 

luteriskās baznīcas dzīvē; 

2.2.7. pārstāvēt studējošo intereses sarunās ar Akadēmijas vadību un akadēmisko 

personālu;  

2.2.8. veicināt studiju procesa kvalitāti;  

2.2.9. apspriest un pieņemt ieteikumus jautājumos, kas attiecas uz Akadēmijas 

studējošo akadēmisko, materiālo un garīgo dzīvi (tai skaitā Akadēmijas 

studējošo dievkalpojumiem, svētbrīžiem), sadzīvi un sadraudzību; 

2.2.10. sadarboties ar citu  augstākās izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības 

un valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un draudzēm; 

2.2.11. reprezentēt Akadēmijā studējošos Latvijā un ārvalstīs; 

2.2.12. izstrādāt priekšlikumus Akadēmijas iekšējo normatīvo aktu 

pilnveidošanai;  
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2.2.13. sniegt atzinumus jautājumos, kas skar studējošo tiesības, pienākumus un 

intereses; 

2.2.14. sniegt konsultācijas studējošiem jautājumos par to tiesībām, pienākumiem  

un interesēm; 

2.2.15. izstrādāt Pašpārvaldes budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu. 

 

2.3. Pašpārvaldes tiesības. 

2.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras 

Akadēmijas struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, 

kas skar studējošo intereses, ja šī informācija nav konfidenciāla, nesatur 

komercnoslēpumu vai personas datus saturošu informāciju;  

2.3.2. izveidot darba grupas studējošo aktuālu jautājumu analīzei un risināšanai; 

2.3.3. izmantot un brīvi rīkoties ar Pašpārvaldei lietošanā nodoto īpašumu 

saskaņā ar Pašpārvaldes mērķiem un uzdevumiem; 

2.3.4. rīkoties ar Pašpārvaldei piešķirtiem finanšu līdzekļiem šajā nolikumā 

noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai; 

2.3.5. darboties citās organizācijās vai to savienībās, kuru darbība un statūti nav 

pretrunā ar Pašpārvaldes nolikumu; 

2.3.6. saņemt Augstskolas likumā noteikto finansējumu; 

2.3.7. Pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības līdzdarboties Akadēmijas 

lēmējinstitūcijās; 

2.3.8. deleģēt savus pārstāvjus Satversmes sapulcei un Senātam, atbilstoši 

Augstskolu likumā un Akadēmijas Satversmē noteiktajām prasībām; 

2.3.9. vērsties pie Akadēmijas rektora vai Senāta ar lūgumu atcelt Akadēmijas 

vadības institūciju lēmumus, ja tie neatbilst Akadēmijas studējošo 

interesēm. 

 

 

3. Pašpārvaldes struktūra un darbība 

3.1. Akadēmijas 1., 2. un 3.kursa studenti izvirza darbam Pašpārvaldē divus 

pārstāvjus uz diviem gadiem. 

3.2. Pašpārvalde no sava vidus, atklāti balsojot, ar balsu vairākumu uz diviem gadiem 

ievēlē Pašpārvaldes priekšsēdētāju un sekretāru.  

3.3. Pašpārvaldes priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Akadēmijas 

studējošos, Pašpārvaldi un vada tās ikdienas darbu.  

3.4. Mēneša laikā pēc Pašpārvaldes izveidošanas, tā izstrādā darba plānu turpmākajam 

studiju gadam, ar kuru iepazīstina Akadēmijas vadību un studentus Akadēmijas 

studējošo kopsapulcē. 

3.5.  Pašpārvaldes priekšsēdētājs: 

3.5.1. aizstāv un pauž Pašpārvaldes viedokli; 

3.5.2.  reprezentē Pašpārvaldi un veicina sadarbību ar citām organizācijām; 

3.5.3.  apstiprina Pašpārvaldes izstrādāto darba plānu; 

3.5.4.  plāno un organizē Pašpārvaldes sēžu darba kārtību un nodrošina paredzēto 

jautājumu izskatīšanu;  

3.5.5. kontrolē Pašpārvaldes lēmumu izpildi.  

3.6. Pašpārvalde tiek sasaukta ne retāk kā  vienu reizi semestrī. 

3.7. Pašpārvaldes sapulci atklāj un vada Pašpārvaldes priekšsēdētājs.  

3.8. Pašpārvaldes ārkārtas sēdes sasauc trīs darba dienu laikā Pašpārvaldes 

priekšsēdētājs vai saskaņā ar 1/2 Pašpārvaldes locekļu rakstisku pieprasījumu. 

3.9. Pašpārvaldes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja 

balsis  sadalās vienādi, izšķirošā ir Pašpārvaldes priekšsēdētāja balss. 
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3.10.  Pašpārvalde ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse tās locekļu, 

izņemot 3.12.punktā noteikto gadījumu. 

3.11. Pašpārvaldes lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu, bet grozījumus un 

papildinājumus Pašpārvaldes Nolikumā – ar 2/3 balsu no visu Pašpārvaldes 

locekļu skaita. 

3.12. Pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas, sēdes protokolu paraksta Pašpārvaldes 

priekšsēdētājs un sekretārs. 

3.13. Pašpārvaldē ievēlētie Akadēmijas kursu pārstāvji dara zināmus tās lēmumus 

savu kursu studējošiem.  

3.14. Pašpārvaldes darbību nodrošina un tās darbam nepieciešamās telpas piešķir 

Akadēmijas vadība. 

3.15. Pašpārvaldes lietvedību kārto Pašpārvaldes sekretārs.  

 

 

4. Studējošo pašpārvaldes īpašums un finansēšana 

4.1. Pašpārvaldes īpašumu veido kustamais un nekustamais īpašums, ko Akadēmija 

nodevusi Pašpārvaldes lietošanā un ko Pašpārvalde iegādājusies vai saņēmusi kā 

dāvinājumu. 

4.2. Pašpārvaldi no Akadēmijas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu 

divsimto daļu no Akadēmijas gada budžeta.  

4.3. Pašpārvaldei ir tiesības rīkoties ar tās īpašumu un finanšu resursiem studējošo 

interesēs, veicot šajā nolikumā noteiktos uzdevumus. 

4.4. Pašpārvaldes priekšsēdētājs, beidzoties pilnvaru termiņam, sniedz atskaiti 

Akadēmijas  rektoram par Pašpārvaldes finanšu stāvokli. 

 

 

5. Pašpārvaldes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

Pašpārvalde nevar pašlikvidēties. Tā likvidējama vienīgi gadījumā, ja to pieprasa 

vismaz divas trešdaļas Akadēmijā studējošo.  

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs     Hanss Martins Jensons 

 

Rīgā, 2018.gada 27.februārī 


